Polityka prywatności

There are no translations available.
Dane dotyczące użytkowników niniejszego serwisu internetowego będącego własnością firmy:
DEST sp.j. z siedzibą w Łodzi, 93-563 Łódź, ul. Braterska 38, Kontakt Biuro: tel./fax (42)
648-62-92 zbierane są w celach świadczenia na rzecz naszych użytkowników usług dostępu do
wybranych funkcji serwisów internetowych. Firma DEST w ważnych sprawach dotyczących
weryfikacji tożsamości użytkowników będzie się kontaktować za pośrednictwem podanego
numeru telefonu, adresu e-mail lub danych adresowych.

Bezpieczeństwo danych
Firma DEST dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przekazane przez użytkowników
były bezpieczne i ogranicza dostęp do nich wąskiej grupie osób realizujących zadania
kontaktów z klientami.

Udostępnianie Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi
udostępnienie zebranych danych organom państwowym, firma DEST dane takie udostępni. Za
wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Prawo do modyfikacji danych
Każdy użytkownik serwisu ma prawo usunięcia lub modyfikacji danych. W tym celu prosimy o
kontakt na adres: dest@dest.pl lub telefoniczny: tel./fax (42) 648-62-92

Zmiana polityki prywatności
DEST zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego
obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub
zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Pliki cookies

Administrator oświadcza, że może używać pliki tekstowe zwane "Cookies", które są
zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika.
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- Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.
- Cookies nie zmieniają konfiguracji urządzenia Administratora, nie służą do instalowania
bądź odinstalowania jakichkolwiek programu komputerowego, nie ingerują w integralność
systemu bądź danych Użytkownika.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie
opracowania statystyk dotyczących korzystania ze stron Serwisu. Administrator oświadcza, że
tym podmiotom nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one
zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.

Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i
uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia
końcowego, z których Państwo korzystacie.
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Użytkownik decyduje o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez
uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&amp;answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
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Więcej o przetwarzaniu danych osobowych znajdą Państwo klikając link poniżej.

Informacja RODO z DEST
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